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Klubskifteregler for Cheerleading 
Gældende pr. 1. august 2020 

Disse regler er gældende for udøvere, der er medlem i en forening under DAFF, og som ønsker at skifte til anden 
forening under DAFF. For at deltage i DAFFs konkurrencer skal den enkelte udøver have en licens. Det er udøverens 
klub, der skal sørge for, at alle udøvere der stiller til konkurrence for et af klubbens hold, har en gyldig licens.  

Formålet med klubskiftereglerne er, at 
• skabe loyalitet til eksisterende klub, og dermed sikre en fortsat klubudvikling
• sikre en jævn og fair fordeling af de enkelte udøveres niveauer
• give trænere bedre planlægningsforhold i løbet af sæsonen og især op til

konkurrencer

Det er klubbestyrelsernes ansvar at oplyse trænere, forældre og udøvere om de gældende klubskifteregler, herunder 
især hvilke regler som gælder efter, at klubben har tegnet licens for udøvere hos DAFF. 

Klubskiftereglerne 
Sæsonen i Cheerleading løber fra den 1. august til 31. juli, hvilket er reflekteret i klubskiftereglerne. Ethvert klubskifte 
skal godkendes af DAFF. Når en udøver ønsker at skifte klub, er det den nye klub, der skal ansøge DAFF om 
klubskiftet.  

Ansøgningen skal udfyldes online på dette link: https://forms.gle/Zf5q2n7pMyfMVt7h6, hvor årsagen til klubskiftet 
skal angives. Derudover skal der uploades de nødvendige dokumenter. Hvis udøveren er under 18 år, skal klubben 
indhente forældrenes accept, hvilket man skal bekræfte på Tro & Love. 

Klubskifte før der er tegnet licens: 

Der kan frit skiftes klub hvis udøveren ikke har gæld i sin tidligere klub. 

Klubskifte efter der er tegnet licens: 

• I perioden d. 1. august til og med 31. september Der kan frit skiftes klub hvis udøveren ikke har gæld i sin
tidligere klub.

• I perioden d. 1. oktober til og med 31. juli. Udøveren kan skifte klub hvis, der har været dialog mellem den
modtagende og afgivende klub, og begge klubber er enige om klubskiftet. Derudover er det en forudsætning,
at udøveren ikke har gæld hos sin tidligere klub. Kan klubberne ikke nå til enighed, indbringes sagen til DAFF,
som herefter vurderer sagen.

Klubskiftereglerne kan illustreres på følgende måde: 

Udover ovenstående kan der være en række særlige forhold, som kan være årsag til et klubskifte. Disse særlige 
forhold er følgende:  

• Den nuværende klub lukker
• Det nuværende hold lukker ned grundet f.eks. manglende tilslutning
• Udøveren flytter over en længere afstand (”en længere afstand” vurderes ud fra den geografiske afstand og

tidligere kontra nye transportmuligheder)
• Udøverens licens er tegnet ved en fejl

Licens, ikke tegnet

1. august 1. oktober 31. juli

Frit klubskifte

Klubskifte ved dobbeltgodkendelse 
eller ved særlige forhold

Frit klubskifte

Licens, tegnet Frit klubskifte
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 Betingelser for klubskifte: 

1. Det er ikke tilladt at stille op for sin gamle klub ved DAFFs aktiviteter efter ansøgning om klubskifte er indsendt
til DAFF.

2. Der skal i forbindelse med klubskifte tegnes ny licens i udøverens nye klub, hvorved der opkræves ny licens for
udøveren.

3. Ansøgningen om klubskifte sker igennem en online ansøgningsproces, hvorefter sagen behandles i DAFF.
4. Klubskiftet skal godkendes af DAFF.

Ankemuligheder 
Alle afgørelser vedrørende klubskifte kan indenfor fire uger ankes til Disciplinærudvalget af de involverede parter. 

1. august til 31.september

Licens, ikke tegnet Der kan frit skiftes klub hvis udøveren ikke har gæld i den ”gamle” klub. 

Licens, tegnet Der kan frit skiftes klub, dog skal der tegnes og betales for ny licens. 

1. oktober til 31. juli

Licens, ikke tegnet Der kan frit skiftes klub hvis udøveren ikke har gæld i den ”gamle” klub. 

Licens, tegnet Der kan skiftes klub hvis formanden af den ”gamle” klub og formanden af den ”nye” 
klub kan nå til enighed om klubskiftet. I de tilfælde, hvor der ikke opnås enighed, 
dvs. hvor tidligere klub ikke ønsker at frigive udøveren, eller hvor den nye klub ikke 
ønsker at modtage udøveren, kan klubskiftet indbringes til DAFF for sagsbehandling. 

Særlige forhold 

Klubskiftet kan godkendes, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Disse 
særlige forhold er følgende:  

• Den nuværende klub lukker
• Det nuværende hold lukker ned grundet f.eks.

manglende tilslutning
• Udøveren flytter over en længere afstand (”en længere afstand” vurderes

ud fra den geografiske afstand og tidligere kontra nye
transportmuligheder)

• Udøverens licens er tegnet ved en fejl


